
UCHWAŁA NR XXIII/113/2020 
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego NOVUM-MED spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Więcborku prowadzącą Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ 

w Więcborku. 

Na podstawie Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 8 lit g. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego NOVUM-MED spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Więcborku poprzez objęcie przez Powiat Sępoleński 726 nowych udziałów 
o wartości nominalnej 500,00 zł (kwota słownie: pięćset złotych 00/100) każdy, w zamian za wkład pieniężny 
w kwocie 363.000,00 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
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UZASADNIENIE 

Uchwała zakłada wniesienie do NOVUM-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Więcborku wkładu pieniężnego na sfinansowanie projektu pt.: „Podniesienie jakości świadczonych usług 

poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa 

Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2020". Wartość projektu wynosi 4.020.867,55 zł. Źródłem 

finansowania tego projektu będzie dotacja UE w wysokości 2.000.000,00 zł, środki przekazane przez 

Powiat na zwiększenie udziałów w kwocie 1.758.016,40 zł ( w tym podwyższono kapitał zakładowy w roku 

2018 Uchwałą Rady Powiatu Nr L/248/2019 z dnia 18 października 2019 r. w kwocie 993.000,00 zł oraz w 

roku 2019 Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/80/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w kwocie 765.500,00 zł), 

oraz środki własne NOVUM-MED w kwocie 262.851,15 zł. Szacowany wzrost wartości inwestycji wynosi 

362.792,61 zł. Wkład finansowy Powiatu na w/w przedsięwzięcie zabezpieczony jest na 2020 rok w 

budżecie Powiatu Sępoleńskiego. Celem projektu jest zwiększony dostęp do usług zdrowotnych poprzez 

dostosowanie do przepisów prawa oddziałów: wewnętrznego i ginekologicznego, położniczego, 

noworodkowego i dziecięcego. Beneficjentem tego projektu jest NOVUM-MED spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Więcborku. 

Stąd projekt niniejszej uchwały. 
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